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ПОСЕБНИ ДЕО

484. 

На основу члана 8. став 2. Одлуке о начину рада домова учени-
ка и средњих школа са домом ученика на територији Аутономне 
покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 10/03 и 8/06), 
као и члана 32. став 1. тачка 9, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 13. 
априла 2022. године,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Статут о изменама и допунама Статута 
Дома ученика средњих школа „Бранково коло“ Нови Сад, број: 
114/1/22-01/13, који је донео Управни одбор Дома ученика, на сед-
ници одржаној 18. марта 2022. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-137/2022
Нови Сад, 13. април 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

485.

На основу члана 32. тачка 9, чл. 35. и 36. става 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), као и члана 1, алинејa 2. Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над устано-
вама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на 
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број: 18/10), Покрајинска влада, на седници одржаној 13. априла 
2022. године,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута Архива Војво-
дине, коју је донео Управни одбор Архива Војводине, на седници 
одржаној 14. марта 2022. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-190/2022
Нови Сад, 13. април 2022. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

Игор Мировић

486. 

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Хрвата („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 6/09), као 
и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајин-
ској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),  Покрајинска влада, 
на седници одржаној 13. априла 2022. године, д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Завршни рачун Завода за културу 
војвођанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata за 
2021. годину, који је усвојио Управни одбор Завода за културу 
војвођанских Хрвата – Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, на 
11. седници одржаној 18. фебруара 2022. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-56/2022
Нови Сад, 13. април 2022. године

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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487. 

На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Гаранцијског 
фонда Аутономне покрајине Војводине ( „Службени лист АПВ“, 
број: 17/03 и 3/06), и чл. 35. и 36.  став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о  Покрајинској влади  („Службени лист АПВ“, број: 
37/14),  Покрајинска влада, на седници одржаној 13. априла 2022. 
године, д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т   на  Финансијске извештаје Гаран-
цијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, 
које је усвојио Управни одбор Гаранцијског фонда Аутономне по-
крајине Војводине, на седници одржаној 30. марта 2022. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 025-17/2022
Нови Сад, 13. април 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

488.

На основу чл. 113. став 4. и чл. 118. став 2. тачка 1. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), чла-
на 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),      
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. априла 2022. године, 
д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Прим. др Радован Латиновић, доктор медицине, разрешава се 
дужности вршиоца дужности директорa Завода за здравствену 
заштиту радника, Нови Сад, на коју је именован Одлуком о пре-
узимању оснивачких права над Заводом за здравствену зашти-
ту радника, Нови Сад, 127 Број: 022-827/2019-39 од 18. децембра 
2019. године, на лични захтев.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-254/2022
Нови Сад, 13. април 2022. године

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

489.

На основу чл. 113. став 4. и 117. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. тачка 9. и 12. и 
члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној  13. априла 2022. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Доцент др Милорад Шпановић, доктор медицине, специјали-
ста медицине рада, именује се за вршиоца дужности директора 
Завода за здравствену заштиту радника, Нови Сад.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-255/2022
Нови Сад, 13. април 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

490.

На основу чл. 113. став 4. и 123. став 4. тачка 1. Закона о здрав-
ственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), члана 32. 
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. априла 2022. године,                
д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Милош Петровић, доктор правно – политичких наука, разре-
шава се дужности члана Управног одбора Завода за јавно здравље 
Сомбор, на лични захтев, на коју је именован као представник 
оснивача. 

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-17/2022-01
Нови Сад, 13. април 2022. године

 ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

491.

На основу чл. 113. став 4, 122. став 4. и 123.  став 2. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник РС″, брoj: 25/19), чла-
на 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. априла 2022. године,                
д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Тања Алавања Јојић, дипл. економиста, именује се за чланицу 
Управног одбора Завода за јавно здравље Сомбор, као представ-
ница оснивача, до истека мандата Управног одбора.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.
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ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-17/2022-02
Нови Сад, 13. април 2022. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

Игор Мировић

492.

На основу члана 62. и члана 137. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС „, број: 88/17, 73/18, 27/18 – др. закон, 67/19 
, 6/20 – др. закон, 11/21 -  аутентучно тумачење, 67/21 и 37/21 – 
др. закон), члана 32. тачка 12. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), а у вези 
с чланом 35. став 1. тачка 8. Закона о утврђивању надлежности 
Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број: 
99/09 и 67/12 ‒ одлука УС),  Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 13. априла 2022. године,  д о н е л а   ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Игор Поповић, мастер економиста из Ветерника, разрешава се 
чланства у Савету Високе школе струковних студија за образо-
вање васпитача у Новом Саду, као представник оснивача, на лич-
ни захтев.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-202/2021-02
Нови Сад, 13. април 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

493.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19 ,149/20, 118/21 и 118/21 – др.закон), члана 
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 
54/21 и 7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. априла 2022. године,     
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 13 Покрајинском секретаријату за високо образовање 
и научноистраживачку делатност,  Програм 0201 Развој науке и 
технологије, Програмска активност 1005 Унапређење рада не-
владиних организација у области науке, функционална класи-

фикација 140 Основно истраживање, извор финансирања 01 00 
Општи приходи и примања буџета, економска класификација 481 
Дотације невладиним организацијама, односно 4819 Дотације 
осталим непрофитним институцијама, у износу од 2.000.000,00 
(словима: два милиона  динара и 00/100), а због недовољно плани-
раних средстава на апропријацији за реализацију намене из тачке 
2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 2.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секре-
таријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, 
по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у износу 
и распореду према буџетским класификацијама из тачке 1. овог 
решења, намењено је за суфинансирање програма/пројеката у об-
ласти научноистраживачког развоја невладиних организација у 
Аутономној покрајини Војводини у 2022. години ради обезбеђи-
вања услова за популаризацију и подизање квалитета научноис-
траживачког рада.

3.   О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежнос-
ти, стараће се Покрајински секретаријат за високо образовање и 
научноистраживачку делатност и Покрајински секретаријат за 
финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
високо образовање и научноистраживачку делатност преузеће 
обавезу, на основу писаног уговора, или другог правног акта, 
уколико другачије није законом прописано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-52
Нови Сад, 13. април 2022. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

Игор Мировић

494.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16 
и 113/17, 95/2018, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон), 
члана 9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету 
Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину („Службени 
лист АПВ”, бр. 54/21 и 7/22), као и члана 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, брoj 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 13. 
априла 2022. године,     д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. го-
дину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за 
финансије, Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, 
Програм 2402 Интервенцијска средства, Програмска активност 
1001 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, извор 
финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економ-
ска класификација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, 
одобрава се Разделу 15 Покрајинском секретаријату за спорт и 
омладину, Програм 1301 Развој система спорта, Програмска ак-
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тивност 1002 Афармација спорта у АП Војводини кроз посебне 
програме, функционална класификација 810 Услуге рекреације 
и спорта, извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања 
буџета, на економској класификацији 481 Дотације невладиним 
организацијама, односно 4819 Дотације осталим непрофитним 
институцијама, износ од 6.000.000,00 динара (словима: шест ми-
лиона динара и 00/100), а због недовољно планирана средстава 
на апропријацији за реализацију намена из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке увећава се 
за 6.000.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота –
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину и 
поступку за измену периодичног плана и извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за спорт и омладину, по основу употребе средстава текуће 
буџетске резерве, у износу и распореду према буџетским кла-
сификацијама из тачке 1. овог решења усмериће се Фудбалском 
савезу Војводине Нови Сад, а намењено је за финансирање орга-
низације међународног турнира у фудбалу за дечаке World Finale 
Champions Trophy U14.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за спорт и омладину и По-
крајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секреатаријат 
за спорт и омладину преузеће обавезу на основу писаног уговора, 
или другог правног акта, уколико другачије није законом пропи-
сано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-54
Нови Сад, 13. април 2022. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

Игор Мировић

495.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 ‒ др. закон), члана 
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 
54/21 и 7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 

Покрајинска влада, на седници одржаној 13. априла  2022. го-
дине,  д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 11 – Покрајинском секретаријату за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Програм 0608 
Систем локалне самоуправе, Програмска активност  1003 Подрш-
ка развоју локалне самоуправе, функционална класификација 180 

Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, 
на економској класификацији  463 Трансфери осталим нивоима 
власти, односно 4631 Tекући трансфери осталим нивоима власти, 
износ од  5.900.000,00 динара (словима: пет милиона девет сто-
тина хиљада динара и 00/100), а због непланираних средстава на 
апропријацији за реализацију намене из тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке, увећава се 
за 5.900.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, а по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу, по основу употребе средстава текуће буџетске ре-
зерве, у износу и распореду према буџетским класификацијама 
из тачке 1. овог решења, усмериће се граду Новом Саду, за фи-
нансирање израде пројектно-техничке документације за реализа-
цију Споразума о заједничком инвестирању и реализацији инвес-
тиционих пројеката и пројеката текућег одржавања у Алмашком 
крају – снимање постојећег стања, израда предмера, предрачуна 
и пројеката за обнову Алмашког краја у Новом Саду.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежнос-
ти, стараће се Покрајински секретаријат за регионални развој, 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Покрајински 
секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат 
за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну само-
управу  преузеће обавезу, на основу писаног уговора, или другог 
правног акта, уколико другачије није законом прописано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-55
Нови Сад, 13. април 2022. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

Игор Мировић

496.

На основу члана 69. ст 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр, 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон), члана 
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 
54/21 и 7/2022), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. априла 2022. године,   
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
 
Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-

ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 
Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 17 Управа за капитална улагања Аутономне покрајине 
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Војводине, Програм 1505 Регионални развој, Пројекат 5037 Ре-
конструкција, доградња и изградња објеката у оквиру комплекса 
Дома за душевно оболела лица у Чуругу, функционална класифи-
кација 090 Социјална заштита некласификована на другом месту, 
извор финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета, на 
економској класификацији 511 Зграде и грађевински објекти, 5114 
Пројектно планирање износ од 13.200.000,00 динара (словима: 
тринаест милиона две стотине хиљада динара и 00/100), због не-
планираних средстава на апропријацији за реализацију намене из 
тачке 2. овог решења. 

Годишњи план апропријације из става 1. ове тачке увећава се 
за 13.200.000,00 динара, а периодично право потрошње – квота – 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квота) за одређени период који ут-
врђује покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Управу за капитална 
улагања Аутономне покрајине Војводине, по основу употребе 
средстава текуће буџетске резерве, у износу и распореду према 
буџетским класификацијама из тачке 1. овог решења, намењено 
је за непланиране, а неопходне трошкове за наставак реализа-
ције пројекта: „Реконструкција, доградња и изградња објеката 
у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу”, а 
који обухватају трошкове за: израду елабората геодетских радова 
за изведени објекат и посебне делове објекта, израду елабората 
геодетских радова за подземне инсталације, технички преглед 
објекта, израду енергетских пасоша (сертификата о енергетским 
својствима) за седам објеката и археолошка истраживања, однос-
но програм мера заштите археолошког локалитета у оквиру ком-
плекса Дома.   

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Управа за капитална улагања Аутономне покрајине 
Војводине и Покрајински секретаријат за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Управа за капитална улагања 
Аутономне покрајине Војводине преузеће обавезу, на основу пи-
саног уговора, или другог правног акта, уколико другачије није 
законом прописано. 

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-56
Нови Сад, 13. април 2022. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

Игор Мировић

497.

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 ‒ испр., 108/13, 142/14, 68/15 ‒ др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/20 –др. закон), члана 
9. ст. 4. и 5. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2022. годину („Службени лист АПВ”, бр. 
54/21 и 7/22), као и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 13. априла 2022. године,     
д о  н  о  с  и 

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину и 
Финансијским планом Покрајинског секретаријата за финансије, 
Раздео 10 ‒ Покрајински секретаријат за финансије, Програм 2402 

Интервенцијска средства, Програмска активност 1001 Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, извор финанси-
рања 01 00 Општи приходи и примања буџета, економска класи-
фикација 499 Средства резерве, 4991 Средства резерве, одобрава 
се Разделу 09 Покрајинском секретаријату за социјалну полити-
ку, демографију и равноправност полова, Програм 0902 Социјал-
на заштита, Програмска активност 1014  Развој услуга социјалне 
заштите – Програм унапређења социјалне заштите у АПВ, функ-
ционална класификација 090 Социјална заштита неквалификова-
на на другом месту, извор финансирања 01 00 Општи приходи и 
примања буџета, економскa класификацијa 463 Трансфери оста-
лим нивоима власти, 4632 Капитални трансфери осталим нивои-
ма власти, износ од 100.482.660,84 динара (словима: сто милиона 
четири стотине осамдесет две хиљаде шест стотина шездесет ди-
нара и 84/100), због непланираних средстава на апропријацији за 
реализацију намене из тачке 2. овог решења.

Годишњи план апропријација из става 1. ове тачке, увећава се 
за 100.482.660,84 динара, а периодично право потрошње – квота, 
увећава се у висини и по методологији, те по условима, начину 
и поступку за измену периодичног плана извршења и одобреног 
обима расхода и издатака (квоте) за одређени период које утврђује 
покрајински орган надлежан за послове финансија.

2. Одобрено повећање апропријације за Покрајински секрета-
ријат за социјалну политику, демографију и равноправност по-
лова, по основу употребе средстава текуће буџетске резерве, у 
износу и распореду према буџетским класификацијама из тачке 
1. овог решења, усмериће се Дому за одрасле и старије „Свети 
Василије Острошки-Чудотворац” Нови Бечеј, за изградњу објек-
та намењеног за дневни боравак за одрасла и стара лица , спрат-
ности П+1 у Новом Бечеју.

3. О реализацији овог решења, у оквиру својих надлежности, 
стараће се Покрајински секретаријат за социјалну политику, де-
мографију и равноправност полова и Покрајински секретаријат 
за финансије.

4. Ради реализације овог решења, Покрајински секретаријат за 
социјалну политику, демографију и равноправност полова преу-
зеће обавезу на основу писаног уговора, или другог правног акта, 
уколико другачије није законом прописано.

5. Ово решење објавиће се у „Службеном листу АП Војводине”. 

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 401-73/2022-57
Нови Сад, 13. април 2022. године

 ПРЕДСЕДНИК
  Покрајинске владе

Игор Мировић

498.

На основу члана 54. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени глас-
ник Републике Србије”, број 99/09), чл. 15. и 35а. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
Аутономне покрајине Војводине”, број 37/14, 54/14 – др. одлука и 
37/16) а у вези чл. 124. Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник Републике Србије”, број 24/11), д о н о с и м

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за именовање ЈАСМИНЕ БЛАГОЈЕ-
ВИЋ, дипломиране правнице -мастер из Темерина на дужност 
директорке Центра за социјални рад општине Темерин.
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II

Ово решење  објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ

И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

Број: 022-232/2022
Нови Сад, 11. април 2022. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Предраг Вулетић

499.

На основу члана 15. и члана 16. став 5. Покрајинске скупштинске 
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/2014, 
54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021), 
члана 11. раздео 13, члана 24. став 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину 
(„Службени лист АПВ”, бр. 54/2021 и 7/2022), члана 2. став 3. тач-
ка 3. алинеје 9. и члана 3. став 2. Покрајинске скупштинскe одлукe 
о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање 
програмских активности и пројеката у области високог образо-
вања, студентског стандарда и научноистраживачке делатности у 
Аутономној покрајини Војводини („Службени лист АП Војводи-
не“, бр. 9/2021) и Правилника о критеријумима за суфинансирање 
програма/пројеката у области научноистраживачког развоја не-
владиних организација у Аутономној покрајини Војводини, По-
крајински секретаријат за високо образовање и научноистражи-
вачку делатност, објављује

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У 
ОБЛАСТИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАЗВОЈА

НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У АУТОНОМНОЈ 
ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

У тексту Јавног конкурса за суфинансирање програма/пројека-
та у области научноистраживачког развоја невладиних органи-
зација у Аутономној покрајини Војводини у 2022. години, број 
142-451-83/2022-01, објављеног на сајту Секретаријата, дневном 
листу „Дневник“ и „Службеном листу Аутономне покрајине 
Војводине“, бр. 5/2022  од 26.01.2022. године, укупан износ на-
мењен за спровођење Конкурса у висини од „20.000.000,00” дина-
ра замењује се износом од „23.000.000,00” динара. 

Oстали текст Конкурса остаје непромењен

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ

БРОЈ: 142-451-83/2022-01/1
ДАТУМ: 14.4.2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
проф. др Зоран Милошевић

500.

На основу члана 15. и члана 16. став 5. Покрајинске скупштинске 
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/2014, 
54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021), 
члана 11. раздео 13, члана 24. став 4. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годи-
ну („Службени лист АПВ”, бр. 54/2021 и 7/2022), члана 2. став 1. 
тачка 1. алинеја 2. 4. 5. и 6. и члана 5. Покрајинске скупштинскe 
одлукe о додели буџетских средстава за финансирање и суфинан-
сирање програмских активности и пројеката у области високог 
образовања, студентског стандарда и научноистраживачке делат-
ности у Аутономној покрајини Војводини („Службени лист АП 
Војводине“, бр. 9/2021) Покрајински секретаријат за високо обра-
зовање и научноистраживачку делатност, објављује

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ОБРАЗОВНИХ ПРОГРАМА / 

ПРОЈЕКАТА УСТАНОВА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА ЧИЈИ 
ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ЗА 

2022. ГОДИНУ

У тексту Јавног конкурса за суфинансирање образовних про-
грама / пројеката установа високог образовања чији је оснивач 
Аутономна покрајина Војводина за 2022. годину, број 142-451-
1858/2022-01, објављеног на сајту Секретаријата и дневном листу 
„Дневник“ дана 08.02.2022. године и у „Службеном листу Ауто-
номне покрајине Војводине“, бр. 7/2022, укупан износ намењен 
за спровођење Конкурса у висини од „10.700.000,00” динара за-
мењује се износом од „9.700.000,00” динара. 

Oстали текст Конкурса остаје непромењен

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ

БРОЈ: 142-451-1858/2022-01/1
ДАТУМ: 14. април 2022.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
проф. др Зоран Милошевић
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ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ Д.o.o. Мађар Со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр. 1,

Текст огласа, са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Д.о.о. Мађар Со Кфт, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад

Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021 487 44 27

Штампа: Д.о.о. Мађар Со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад. Телефони; редакција 064 805 5142, 
Служба претплате: 021 557 304, Огласно оделење: 021 456 832, E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs

ПОСЕБНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

484. Решење о давању сагласности на Статут о изменама 
и допунама Статута Дома ученика средњих школа 
„Бранково коло“ Нови Сад 

485. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени 
Статута Архива Војводине, Нови Сад 

486. Решење о давању сагласности на Завршни рачун За-
вода за културу војвођанских Хрвата за 2021. годину 

487. Решење о давању сагласности на Финансијске из-
вештаје Гаранцијског фонда Аутономне покрајине 
Војводине за 2021. годину 

488. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора 
Завода за здравствену заштиту радника, Нови Сад

489. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Завода за здравствену заштиту радника, Нови Сад 

490. Решење о разрешењу члана Управног одбора Завода 
за јавно здравље Сомбор

491. Решење о именовању члана Управног одбора Завода 
за јавно здравље Сомбор

492. Решење о разрешењу члана Савета Високе школе 
струковних студија за образовање васпитача у Новом 
Саду

493. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-52 

494. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-54 

495. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-55 

496. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-56 

497. Решење о употреби средстава текуће буџетске резер-
ве број: 401-73/2022-57 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА

498. Решење одавању сагласности за именовање дирек-
торке Центра за социјални рад општине Темерин;

 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ 

ДЕЛАТНОСТ

499. Измена Јавног конкурса за суфинансирање програма/
пројеката у области научноистраживачког развоја не-
владиних организација у Аутономној покрајини;

500. Измена Јавног конкурса за суфинансирање програма/
пројеката установа високог образовања чији је осни-
вач Аутономна покрајина Војводина за 2022. годину.
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